
Yndislestur 

Að halda bókum að börnum 

Karen Nótt Halldórsdóttir 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Þórður Helgason 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2011 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yndislestur – Að halda bókum að börnum. 
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild, 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2011 Karen Nótt Halldórsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, Ísland 2011  



3 
 

Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um ástæður þess að hvetja börn til yndislesturs. Lestur í frístundum 

fer minnkandi á Íslandi sem og í öðrum vestrænum löndum og það er mikilvægt að sporna við 

þeirri þróun. En þá verður einnig að vera hægt að svara mögulegum spurningum þess efnis 

hvers vegna yndislestur er svo mikilvægur. Með því að skoða rannsóknir og rit um samhengi 

yndislesturs og orðaforða, sköpunargáfu og námsárangurs er leitast við að svara þeirri 

spurningu, jafnframt sem tæpt er á notkun barnabóka í skólastarfi. Einnig er staða íslenskra 

barna í lestri skoðuð og til þess eru notaðar þrjár langtímarannsóknir, ein íslensk og tvær 

alþjóðlegar.  
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1 Inngangur 

Það að lesa sér til yndis og skemmtunar er fyrir marga það ánægjulegasta sem þeir geta 

hugsað sér. Í bókinni er möguleiki á að ferðast til annara landa, vídda og tímabila. Aðstæður 

sögunnar skapast smám saman í höfðinu og að lokum hefur lesandinn skapað sér sinn eigin 

heim, með hjálp sögunnar. Ef niðursokkinn lesandi hefur lifað sig algjörlega inn í söguna 

getur jafnvel verið óþægilegt að snúa til baka, í raunveruleika hversdagsins. Við lesturinn fer 

hugurinn á fulla ferð, vinnur úr upplýsingum á ógnarhraða og skapar á sama hraða. Hugurinn 

túlkar og endurmetur í sífellu, þýðir ný orð með því að setja þau í samhengi við önnur um leið 

og hann fylgist með framvindu sögunnar. Á meðan er lesandinn sjálfur svo upptekinn af nýja 

heiminum, upplifuninni og spennunni að hann tekur ekki eftir allri vinnu hugans. 

Þessi lýsing gæti átt við hvaða sannkallaða bókaorm sem er. Þann sem hefur 

æðruleysið til þess að sökkva sér ofan í söguna sína og leyfa huganum að skapa heim. Þann 

sem hefur tileinkað sér nautnina við yndislestur. En jafnvel þó ekki verði allir jafn 

niðursokknir í lestur og téður bókaormur þarf engum að láta sér leiðast hafi hann góða bók við 

hönd. Bóklestur er góð afþreying og slær allri annarri afþreyingu sem í boði er við.  

Íslensk börn lesa sífellt minna enda eru ótal aðrir afþreyingarkostir í boði og 

einkennast af sífellt meiri hraða og færri börn kjósa að setjast niður með bók í rólegheitum. 

Þetta er ógnvænleg þróun og mikilvægt að sporna við henni. Ótal rit og ræður fjalla um leiðir 

til eflingar yndislesturs og gætir þar ýmissa grasa.  

En hver er tilgangurinn með því að lesa sér til ánægju? Af hverju er sífellt verið að ota 

bókum að börnum og hvað græða þau á því fram yfir aðra afþreyingarkosti? 

Hér verður leitast við að svara þeirri spurningu og sýna fram á þann helsta ávinning 

sem börn njóta af yndislestri.   
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2 Yndislestur 

Í íslenskri orðabók er hugtakið yndi skilgreint sem unaður, ánægja eða sæla (Mörður Árnason 

2009). Yndislestur merkir þá athöfn þegar lesandi les sér til yndis, af fúsum og frjálsum vilja 

og heldur því áfram af eigin hvötum (Flosi Kristjánsson 2010). 

 Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla er sérstaklega tekið fram að góð lestrarfærni 

sé undirstaða allrar menntunar og því mikilvægt að vekja áhuga barna á lestri. Jafnframt er 

lögð áhersla á að frjáls lestur sé stundaður á öllum stigum grunnskólans. Menningararf 

Íslendinga er að finna í bókum að mestu leyti og af bókunum læra börn umburðarlyndi og 

öðlast innsýn í annars konar menningu (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007). 

 Mörgum kann að finnast lítið gagn að yndislestri, börn geti alveg eins eytt tímanum í 

aðra skemmtun ef þau kjósa svo. En því fer fjarri. Það léttmeti, sem einhverjum kann að 

finnast margar skáldsögur vera, gegna því hlutverki að barnið verður forvitið og langar að vita 

meira og komast inn í fleiri undraheima. Lesturinn heldur lönguninni vakandi og kennir 

lesandanum með tímanum að meta góðar bókmenntir (Jónína Friðfinnsdóttir 1989:52). Ef 

barn nýtur ekki lestursins og sér ekki gagn að honum sér til yndisauka deyr löngunin til meiri 

lesturs. Bækur þær, sem barn sökkvir sér í, hjálpa því að skilja tilveru sína, umheiminn, 

þjóðfélagið og menningu þess, og er oft brýn þörf til þess á unga aldri þegar menn eru 

móttækilegastir og búa að þekkingunni alla ævi (Símon Jóh. Ágústsson  2000:173, 175, 

181).Yndislestur eykur lesskilning til muna. Í rannsóknum eru Finnar iðulega ofar öðrum 

Norðurlandaþjóðum á lesskilningsprófum enda eru finnsk börn þau sem lesa hvað mest sér til 

yndis í tómstundum. Lesskilningi verður að halda við. Það er ekki nóg að kunna að lesa, það 

verður að stunda lestur. Og til þess að stunda eitthvað að staðaldri verður að hafa gaman af 

því (Herdís M. Hübner 2008).  

Börn læra ýmislegt af bóklestri sem þau lærðu ef til vill síðar á lífsleiðinni, eða jafnvel 

aldrei, án hans. Bækur vekja börn til umhugsunar um  samfélagið og hjálpa þeim við að skilja 

það. Ef höfundurinn er mjög góður getur hann haft áhrif á skoðanir barnsins og stuðlað að 

fordómaleysi (Silja Aðalsteinsdóttir 1974) og þá er skammt að minnast flestra nýrri bóka 

Sigrúnar Eldjárn og margra bóka Guðrúnar Helgadóttur. Einnig geta vel samdar bækur komið 

til hjálpar þegar barn á í erfiðleikum, stórum sem smáum. Börn eiga oft erfitt með að skilja 

tilfinningar sínar og að lesa um barn í sömu eða svipuðum sporum getur hjálpað þeim að 

takast á við aðstæður (Jónína Friðfinnsdóttir 1989). 

 Yndislestur er þó ekki eingöngu gulls ígildi þegar kemur að tilfinningalífi barns. Með 

ástundun yndislesturs eflist málþroski gífurlega. Orðaforðinn eflist til muna og mikill óvirkur 
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orðaforði verður til sem  barnið býr að síðar á ævinni þegar þörf er á. Í bókum koma mun 

fleiri orð fyrir en menn nota að staðaldri. Orðaforði skiptir miklu máli fyrir málskilning og 

málnotkun (Guðmundur B. Kristmundsson 2000:67) en að auki getur hann haft mikil áhrif á 

stöðu manna. Sá sem hefur góðan orðaforða nýtur óneitanlega meiri virðingar í lífinu. 

Ósjálfrátt er tekið minna mark á fjölmiðlamanninum sem ruglar saman orðatiltækjum og 

beygir vitlaust en einnig ef hann hefur ekki yfir nægum orðaforða að ráða til þess að halda 

máli sínu líflegu og fjölbreyttu og tafsar ætíð á sömu lýsingarorðunum. Yndislestur barna 

gefur þeim þann orðaforða að geta notað málið á fjölbreyttan hátt, jafnvel þó svo sá orðaforði 

sé óvirkur fyrst um sinn. Þau börn sem lesa mikið sér til skemmtunar eru sögð vera betur máli 

farin sem skiptir miklu máli fyrir framtíð þeirra (Erna Árnadóttir 2000:58,59).  

 Bókmenntir okkar eru mikill menningararfur og mörg máltæki sem koma úr bókum. 

Gróa á Leiti er til að mynda notuð í daglegu tali þegar rætt er um illt umtal en sú persóna 

missir að nokkru marks í frásögn ef þarf að útskýra hana. Því er mikilvægt að börn kynnist 

henni úr bókum (Heimir Pálsson 2000:111). Ekki er verið að slá því föstu að börnum sé 

nauðsyn að lesa Pilt og stúlku mjög ung en í persónuna er vísað í mörgum sögum þar sem 

börn skilja við hvað er átt út frá samhenginu. 

 Þeir sem eru góðir í mælskulist og viðhafa fallegt og rétt mál eru jafnframt þeir sem 

hafa öðlast góða máltilfinningu. Sú tilfinning síast að miklu leyti inn við yndislestur. Þeir sem 

þar þekkja til álíta að þau börn sem lesa sér til skemmtunar hafi ekki einungis fjölbreyttari 

orðaforða, þau kunni að notfæra sér hann á fjölbreyttan hátt. Það er hægt að skrifa 

málfræðilega réttan texta en við yndislestur eflist tilfinningin fyrir því hvað fer best saman og 

skilst best. Rétt notkun á sjaldgæfum orðum og orðatiltækjum virðist einnig mun öflugri hjá 

þeim sem mikið lesa í frístundum. Oft eru þetta orð og setningar sem tilheyra ritmáli frekar en 

talmáli og því hæpið að læra þau í daglegu tali (Höskuldur Þráinsson 2000:135-138). Dæmi 

um slíkt er sú mjög algenga málvilla, helst hjá unglingum en það er þó ekki algilt, að menn 

séu að „leita af hlutum“ og „hlæja af bröndurum“. Oft „hellast“ menn einnig úr lestinni í stað 

þess að heltast og nýlega lá hundurinn í kúnni hjá ungum manni.  

2.1 Yndislestur í upplýsingaþjóðfélagi 

Óhætt er að næsta fullyrða að nú á dögum eigi bóklestur undir högg að sækja. Svo margir 

afþreyingarkostir eru í boði og eiga flestir það til að velja þann auðveldasta. Með tilkomu 

tölva og internets er næstum því ótakmarkaður aðgangur að nýjustu kvikmyndunum, margir 

festast í tölvuleikjum og afþreyingarsíðurnar á netinu spretta upp eins og gorkúlur á haug. Svo 
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ekki sé talað um allar pistlasíðurnar þar sem annar hver Íslendingur virðist vera með vikulega 

pistla. 

Börnum finnst mörgum ekki mikið til lesturs koma og þykir það hallærislegt. Þau lesa 

afþreyingarsíður á netinu og færri börn hafa aðgang að safni bóka heima við. En það er alls 

ekki þar með sagt að mikilvægi bóklesturs minnki. Í bókum er orðalag flóknara, eflir 

gagnrýna hugsun svo ekki sé talað um sköpunargáfuna auk þess sem mun meira reynir á 

heilann en lesandinn tekur eftir og oft kemur fyrir að gott málfar barns sé útskýrt með miklum 

yndislestri þess. Að sjálfsögðu er internetið nauðsynlegt í heiminum í dag og til margs 

nýtilegt og getur verið hin besta afþreying. Hins vegar þroskar skimun afþreyingarsíðna ekki 

nándar jafn mikinn orðaforða og lestur góðrar bókar og einbeitingin sem þarf í spilun á 

spennandi tölvuleik er engin á við þá einbeitingu sem þarf og verður til við það að sökkva sér 

í lestur (Kristín Helga Gunnarsdóttir 2006:32,33). 

Sú þjálfun sem börn hljóta við yndislestur er einnig nauðsynleg við upplýsingaleit á 

netinu, og fáir sleppa við slíkt í dag. Ekki nóg með það að sömu bókstafirnir séu á skjánum og 

á blaðsíðum bókarinnar, upplýsingarnar eru svo miklu meiri. Þá þarf að kunna að sigta úr það 

trúverðuga og vera sæmilega hraðlæs. Slíkt hraðlæsi öðlast börn með yndislestri sínum því 

óneitanlega lesa börn hraðar þegar þau gera mikið af því (Heimir Pálsson 2000:113). Þessu til 

stuðnings sýna niðurstöður rannsóknar kanadísku hagstofunnar fylgni á milli læsis og 

hagvaxtar. Það gefur til kynna að þeir sem þroska með sér góðan lesskilning hafi góð áhrif á 

lífskjör þjóða (Herdís M. Hübner 2008). 

3 Rannsóknir á lestri 

Rannsóknir á lestri og læsi barna eru töluvert margar. Hér verða þó aðeins teknar fyrir þrjár 

þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á þessum þáttum. Rannsókn Þorbjörns Broddasonar 

um börn og sjónvarp er langtímarannsókn sem spannar 35 ár. Þar er leitast við að athuga 

notkun barna á fjölmiðlum, sér í lagi sjónvarpi, en niðurstöðurnar einnig bornar saman við 

bóka- og dagblaðalestur barna yfir tímabilið.  

PISA rannsóknin og PIRLS rannsóknin eru hvor um sig alþjóðleg rannsókn en þó er 

töluverður munur á framkvæmd þeirra. PISA rannsóknin athugar lesskilning og læsi 15 ára 

unglinga sem eru að ljúka skyldunámi sínu og stíga fyrstu sporin út í lífið þar sem gert er ráð 

fyrir að þau geti nýtt sér skilning sinn á lesnu efni. Rannsóknin hefur verið lögð fyrir 10. bekk 

hverju sinni alls fjórum sinnum og í þeirri fyrstu og þeirri nýjustu var áherslan á lestur 

umfram aðrar greinar (Námsmatsstofnun [Án árs a].   
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PIRLS rannsóknin er athugun á lesskilningi, lestrarfærni og læsi 9 og 10 ára barna. 

Gert er ráð fyrir að niðurstöður þeirrar rannsóknar nýtist sem verkfæri menntamálayfirvalda 

hverrar þjóðar til handa um hvar má gera betur  og hvað gengur upp í lestrarkennslu barna 

sem eru á þeim aldri að vera flest búin að læra að lesa og þurfa að nýta sér læsi sitt í 

áframhaldandi grunnskólagöngu (Námsmatsstofnun [Án árs b]).      

2.1 Rannsókn Þorbjörns Broddasonar 

Rannsókn Þorbjörns Broddasonar, Börn og sjónvarp á Íslandi er langtímarannsókn á 

fjölmiðlanotkun barna. Rannsóknin hefur staðið yfir í meira en 35 árog hefur verið lögð fyrir 

sex sinnum; árin 1968, 1979, 1985, 1991, 1997 og 2003.  

 Árið 1968 var ætlun Þorbjörns að afla gagna fyrir meistaraprófsverkefni um  

sjónvarpsáhorf barna með tilliti til annarra afþreyingarkosta en þá voru aðeins tvö ár liðin frá 

upphafi útsendinga Sjónvarpsins. Rannsóknin tók til 10 til 14 ára barna í nokkrum skólum í 

Reykjavík, Vestmannaeyjum og á Akureyri, en til Akureyrar náðu sjónvarpsútsendingar ekki 

enn á þeim tíma.  

 Upphaflega átti einungis að gera þessu einu rannsókn en árið 1979 þótti tilefni til þess 

að endurtaka rannsóknina og athuga breytingar. Þá bættust einnig 15 ára unglingar við úrtakið 

og árið 2003 bættust við nokkrir skólar á landsbyggðinni. Að auki hefur tækninýjungum verið 

bætt inn á spurningarlistana eftir tilefnum (Háskóli Íslands 2004). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á aukna sem og breytta fjölmiðlanotkun. Árið 

1968 var sjónvarpsáhorf fjölskylduiðja en árið 2003 er áhorfið að miklu leyti orðið 

einstaklingsiðja. Frá árinu 1985 til 2003 hafði áhorfið að meðaltali aukist um þrjár 

klukkustundir á viku og frá árinu 1997 til 2003 fór hlutfall þeirra barna sem nota netið heima 

við daglega úr 19% í 48%. 

 Í ljósi þessara niðurstaðna kemur ef til vill ekki á óvart að bóklestur barna í frístundum 

hefur minnkað umtalsvert á þessum árum. 

 Árið 1968 sögðust 10% aðspurðra hafa lesið tíu bækur eða fleiri síðustu 30 daga. Í 

næstu könnun árið 1979 hefur hlutfallið hækkað og er þá komið upp í 20% en lækkar aftur 

árið1985 niður í 13%. Árið 1991 segjast 6% barnanna hafa lesið tíu eða fleiri bækur síðustu 

30 dagana, 8% árið 1997 og loks 3% árið 2003 (Þorbjörn Broddason 2005:52). 

 Það er áhugavert að sjá að á milli fyrstu kannananna tveggja hækkar hlutfall þeirra 

barna sem höfðu lesið tíu bækur eða fleiri undanfarna 30 daga um heil 10%, þrátt fyrir að 

sjónvarpið hafi þá haslað sér völl. Í þriðju könnuninni hafði hlutfallið þó lækkað á ný og 
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heldur áfram að lækka fram að síðustu könnuninni þar sem aðein 3% barnanna höfðu lesið 10 

bækur eða fleiri undanfarinn mánuðinn. 

 Stærsti hópurinn í öllum sex könnununum var sá hópur sem sagðist hafa lesið eina til 

níu bækur síðustu 30 daga. Árið 1968 var sá hópur 79% af heildinni, árið 1979 69%, árið 

1985 72%, árið 1991 76%, árið 1997 65% og árið 2003 64% (Þorbjörn Broddason 2005:52). 

 Hér sést að hlutfallið lækkar nokkuð stöðugt með hverri könnuninni, utan smávegis 

hækkunar á árunum 1985 til 1991. Það er ef til vill ekki að undra að þessi hópur sé sá stærsti 

enda er möguleikinn nokkuð yfirgripsmikill. Árið 2003 höfðu þó enn 65% barnanna lesið eina 

til níu bækur síðustu 30 daga en í raun engin leið að vita hversu margir lásu aðeins eina bók.   

   Hlutfall þeirra barna sem enga bók höfðu lesið síðastliðna 30 daga var 11% af 

úrtakinu árið 1968. Í næstu könnun árið 1979 var hlutfallið enn 11% en árið 1985 hafði það 

farið upp í 15%. Árið 1991 var hlutfallið orðið 18%, árið 1997 hafði það hækkað upp í 27% 

og árið 2003 var hlutfall þeirra barna sem enga bók höfðu lesið orðið heil 33% (Þorbjörn 

Broddason 2005:52). 

 Hlutfall þeirra barna sem enga bók höfðu lesið undanfarinn mánuðinn hækkar stöðugt 

frá árinu 1979 eftir að hafa staðið í stað tvær kannanir og má sjá að þeim börnum sem láta 

bækurnar vera fjölgar hratt eftir 1991 og ef til vill er sú staðreynd merki um að tölvuöldin hafi 

verið að halda innreið sína. Nokkurt áhyggjuefni er að nú í síðustu könnun árið 2003 hafði 

þriðjungur barnanna í úrtakinu ekki stautað sig fram úr einni einustu bók undanfarinn 

mánuðinn og væri forvitnilegt að fá að vita hver staðan er í dag miðað við alla þá 

afþreyingamöguleika sem eru í boði. 

 Ekki hefur bóklestri eingöngu hnignað á síðustu áratugum heldur hefur dagblaðalestur 

barna minnkað um helming frá fyrstu könnun árið 1968. Það ár lásu 89% barna í könnuninni 

dagblað daglega eða næstum daglega, 90% barnanna lásu dagblað daglega eða næstum 

daglega í næstu könnun árið 1979 og í næstu fjórum könnunum minnkar hlutfallið stöðugt en 

árið 1985 voru dagblaðalesendurnir 72% úrtaksins, árið 1991 68%, árið 1997 61% og árið 

2003 hafði hlutfallið hrapað niður í 40% (Þorbjörn Broddason 2005:52). 

 Frá því í upphafi rannsóknarinnar hefur hlutfall þeirra barna sem lesa dagblað 

reglulega minnkað um meira en helming. Hins vegar ber þó að hafa í huga að öll íslensk 

dagblöð reka fréttasíður á netinu þar sem oft og tíðum má finna mun meiri fróðleik en í 

dagblöðunum sjálfum. Ætla má að þau börn sem eyða hvað mestum tíma á netinu rekist inn á 

fréttasíðurnar af og til og kemur það að vissu leyti í stað dagblaðalesturs.  

 Að sjálfsögðu krefst sjálfstæð internetnotkun lestrarkunnáttu í langflestum tilfellum og 

hvort tveggja krefst hún og þjálfar annars konar læsi en bóklestur (Þorbjörn Broddason 
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2005:53). Bóklestur er þó ætíð grunnurinn og ætli barn að öðlast gott upplýsingalæsi er 

yndislestur næsta ábyggilega besti undirbúningurinn. 

 Visst læsi hlýst þó einnig af sjónvarpsáhorfi. Vegna smæðar Íslands er aðeins visst 

mikið sjónvarpsefni sem þjóðin ræður við að framleiða sjálf og því er mikið aðkeypt efni á 

dagskráni, mjög oft frá enskumælandi löndum. Einnig vegna smæðar og skorti á fjármagni er 

sjónvarpsefni á Íslandi ekki talsett, nema í þeim tilfellum sem það er ætlað allra yngstu 

börnunum, heldur jafnan textað. Af þessari ástæðu er íslenskur ungdómur almennt nokkuð 

sleipur í ensku, en einnig hefur þetta fyrirkomulag þær afleiðingar að til þess að skilja erlent 

sjónvarpsefni ætlað fólki sem slitið hefur bleiubuxunum þarf að geta stautað sig fram úr texta. 

Eldri systkini og foreldrar hafa takmarkaða þolinmæði til þess að lesa upphátt og á 

einhverjum tímapunkti er það ekki lengur í boði. Þetta fyrirkomulag er hvati til þess að læra 

að stauta ellegar hætta að stunda sjónvarpsgláp (Þorbjörn Broddason 2005:53-54). 

2.2 PISA – rannsóknin 

PISA (Programme for International Student Asessment) er alþjóðleg rannsókn sem er gerð á 

15 ára nemendum í 32 löndum. Tilgangur hennar er að rannsaka stöðu nemenda í lestri, 

náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausn. Rannsóknin er á vegum OECD (Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar) en hér á landi er það Námsmatsstofnun sem sér um framkvæmdina 

(Námsmatsstofnun [Án árs a]). Rannsóknin hefur verið lögð fyrir á þriggja ára fresti frá árinu 

2000, nú síðast árið 2009. Árið fyrir hverja rannsókn er gerð forprófun sem fer þó aðeins fram 

í Reykjavík og nágrenni. Í hvert sinn sem rannsóknin er lögð fyrir eru áherslurnar misjafnar 

og í síðustu rannsókn var áherslan í annað skipti á lestur (Námsmatsstofnun [Án árs a]). PISA 

rannsóknin er stærsta rannsókn á lesskilningi sem gerð hefur verið og auk þess að rannsaka 

lestrarfærni nemenda er afstaða nemenda til lesturs og námsaðferða könnuð. Einnig var læsi á 

rafrænan texta prófað fyrst árið 2009. Þær niðurstöður verða þó ekki tilbúnar fyrr en í júní á 

þessu ári (Almar M. Halldórsson 2009). 

 Í niðurstöðunum er þróun lesskilnings ásamt skilnings á stærðfræði og náttúrufræði 

síðastliðin fjögur ár kynnt.  

 Á mynd 2.1.a má sjá þróun færni íslenskra nemenda í lestri frá því fyrsta könnunin var 

gerð árið 2000. 
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Þar má sjá að frá árinu 2000 fór lesskilningur nemenda ört niður á við en réttir úr sér eftir árið 

2006. Árið 2009 er lesskilningur nemenda næstum því jafngóður og árið 2000.  

 Í samanburði við önnur lönd OECD stendur Ísland nokkuð vel að vígi miðað við 

rannsóknina 2009. Í þeirri rannsókn standa átta lönd okkur framar í lesskilningi en það er sami 

fjöldi og árið 2000. Árið 2003 voru 10 lönd fremri Íslandi í lesskilningi og árið 2006 voru þau 

15. Á þessum niðurstöðum má hins vegar aðeins sjá að miðað við önnur lönd OECD standa 

íslenskir nemendur framarlega í lesskilningi en erfitt er að greina hvort hinum löndunum hafi 

hrakað eða Ísland bætt sig.  

 Íslensku niðurstöðurnar eru einnig bornar saman við niðurstöður hinna 

Norðurlandanna. 

 

Mynd 2.1.b  (Almar M. Halldórsson 2009:mynd 4.1)  

 

Mynd 2.1.a (Almar M. Halldórsson 2009:mynd 2.1)  
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Þessi mynd sýnir niðurstöður Norðurlandanna í lesskilningi. Eins og sjá má er Ísland á 

svipuðu róli nú og hin Norðurlöndin utan Finnlands sem stendur sig reyndar einnig áberandi 

betur í læsi á stærðfræði og náttúrufræði. Þó virðist lesskilningur og læsi ekki hafa tekið jafn 

öra dýfu hjá hinum Norðurlöndunum og Íslandi frá því árið 2003 til ársins 2006. Á árunum 

2000 til 2006 virðist lesskilningur íslenskra nemenda hafa farið ört minnkandi en á árunum 

2006 til 2009 virðist hafa tekist að snúa þróuninni við og efla lesskilning umtalsvert.  

 Marktækur munur er á milli kynja í lesskilningi og standa stúlkur sig betur á því sviði 

hér á landi en drengir og einnig örlar fyrir mun á milli landshluta  og breytileika miðað við 

skóla (Almar M. Halldórsson o.fl. 2009) 

 

2.3 PIRLS – rannsóknin 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er fjölþjóðleg rannsókn á 

lestrarfærni á vegum IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achivement). Hér á landi er það Námsmatsstofnun sem sér um framkvæmd hennar. Nú síðast 

var rannsóknin gerð árið 2006 en hún var einnig gerð árið 2001. Þar áður var gerð rannsókn á 

lestrarfærni barna á vegum IEA árið 1991. Í framtíðinni er áætlað að rannsóknin fari fram á 

fimm ára fresti. PIRLS rannsóknin nær nú til 40 landa. Í PIRLS rannsókninni er lestarfærni 

barna í 4. og 5. bekk könnuð en um það leyti hafa þau lokið við að læra að lesa og eru að stíga 

sín fyrstu skref í að nýta sér lestarfærni sína í öðrum námsgreinum. Rannsóknin leitast við að 

kanna þrjú meginatriði; hugræn ferli við lestur, tilgang hans, annars vegar til yndis og hins 

vegar til upplýsingar, og lestrarvenjur og viðhorf (Námsmatsstofnun [Án árs b.]) 

 PIRLS rannsóknin er mjög yfirgripsmikil og hér verður einungis farið yfir þá 

hluta hennar sem tengjast lesskilningi íslenskra nemenda á alþjóðlegum kvarða og niðurstöður 

í samanburði við önnur lönd 

Samkvæmt niðurstöðum  PIRLS eru íslenskir nemendur í 4. bekk rétt fyrir ofan 

meðaltal í lesfærni miðað við önnur lönd sem tóku þátt. Þó er meðalaldur nemenda í 4. bekk á 

Íslandi um hálfu ári lægri en meðalaldur nemenda í 4. bekk hinna landanna. Ef litið er á 

breytingar milli ára eru engar marktækar breytingar á lesfærni íslenskra barna síðan árið 2001.  

 Nokkur kynjamunur er á Íslandi í lesleikni samkvæmt rannsókninni en stúlkur standa 

sig betur á því sviði en drengir. Kynjamunur á Íslandi er yfir alþjóðlegu meðaltali. 

 Jafnframt kannar rannsóknin viðhorf nemenda og foreldra til lestrar og tengsl 

menntunar og starfa foreldra við lestrarfærni barna. Viðhorf nemenda til lestrar eru almennt 

jákvæð og jafnframt eru nemendur sem eru jákvæðir í garð lestrar líklegri til þess að skora 
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hátt í lesleikni. Einnig skiptir máli í því tilliti að hafa jákvætt mat á eigin lestrarfærni. 

Foreldrar á Íslandi hafa almennt jákvætt viðhorf til lestrar og eru yfir alþjóðlegu meðaltali. 

Menntun foreldra virðist skipta miklu máli fyrir lesleikni barna og starf móður að nokkru 

leyti. (Brynhildur Scheving Thorsteinsson 2007). 

4 Yndislestur í grunnskólum 

Þegar börn byrja í grunnskóla eru bókstafirnir eitt það fyrsta sem þeim er kennt að þekkja. 

Sumum börnum er jafnvel kennt heima og eru orðin nokkuð vel stautfær í lestri þegar þau 

byrja í 1. bekk. Tími er ætlaður til lestrarkennslu í stundatöflum yngstu barnanna þar sem Ási 

sér sól og Anna fær ís. Innan fárra ára eiga börnin að vera orðin læs og geta notfært sér getu 

sína í annars konar námi. Að sjálfsögðu er þessi kennsla góð og gild og nauðsynlegt að kenna 

börnum að þekkja stafina og notfæra sér þá kunnáttu sína. 

 Burtséð frá því að börn geti haldið áfram námi eftir þessi fyrstu ár, því það geta þau 

ekki ólæs, hlýtur einnig að vera mikilvægt að kenna þeim að njóta lesturs. Ef börnum þykir 

lestrarefnið leiðinlegt gefur að skilja að þau verða fráhverf lestri, því enginn vill gera 

leiðinlega hluti (Ragnheiður Gestsdóttir 2005:108). Það er nauðsynlegt að börn læri að meta 

bækur en miðað við allar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á tómstundalestri barna virðast 

mörg þeirra ekki stunda hann heima við. Skólinn er hins vegar sá staður sem öll börn sækja að 

jafnaði og því er mikilvægt að stunda yndislestur í skólanum og hlutverk kennara er að gera 

þann möguleika spennandi (Ragnheiður Gestsdóttir 2005:105). 

 Lestrarkennsla í skólum hefur löngum haft það að markmiði að gera börn sem 

hraðlæsust og skýrmæltust. Þó svo að barn lesi vel upphátt og textinn sé skýr í framburði þarf 

það ekki að þýða að barnið sé vel læst. Vel getur verið að barnið viti ekkert um hvað það er að 

lesa. Þar af leiðandi nýtur barnið ekki lestursins og lesturinn kveikir ekki þörf til þess að lesa 

meira og prófa nýjar sögur. Lestrarkennslan á að vera hvati til þess að börn fari að sækja í 

ævintýrin og fróðleikinn og verði þar af leiðandi færari í að tjá sig skriflega og munnlega 

(Ragnheiður Gestsdóttir 2005:107). 

  Að stunda yndislestur í skólum hefur í för með sér marga augljósa hagnýta kosti. Börn 

öðlast betri málþroska, aukna máltilfinningu og aukinn orðaforða sem skilar sér í betri 

skilningi á öðru námsefni. Þau verða færari í ritun og þau börn sem lesa mikið hljóta sjálfkrafa 

að verða betri í stafsetningu og eiga auðveldara með að læra málfræði vegna góðs málþroska 

(Raghneiður Gestsdóttir 2005:112).  
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 Hins vegar hefur yndislesturinn einnig kosti sem eru ef til vill ekki jafn augljóslega 

hagnýtir fyrir annað nám. Börn eyða stórum hluta af tíma sínum í skólanum og sá tími sem 

þau eyða þar er sífellt að aukast. Kennurum ber ekki einungis skylda að skila nemendum 

sínum út í samfélagið stútfullum af alls kyns fróðleik heldur ber þeim, í samvinnu við foreldra 

að sjálfsögðu, að koma börnunum til manns. Góðar bókmenntir fræða börn um samfélagið, 

mannleg samskipti og taka á ýmsum álitamálum (Brynhildur Þórarinsdóttir 2006:42). Í 

skáldsögum eru birtingarmyndir samfélagsins með ýmsu móti og þegar barn hefur náð 

færninni í að sökkva sér ofan í sögu sem það nýtur að lesa eru líkur á því að það vilji vita 

meira og sæki í aðrar og annarskonar bækur. Yndislesturinn getur jafnvel hjálpað til við að 

skilja samfélagið og auðugt mannlífið betur en það vefst oft fyrir ungum hugum (Þuríður J. 

Jóhannsdóttir 1993:14).  

 Ef til vill eru þeir nokkrir kennararnir sem finnst þeir vera að komast ódýrt frá 

kennslunni með því að láta börn lesa afþreyingabækur á skólatíma þegar þau gætu verið að 

læra eitthvað nytsamlegt eins og landafræði, stærðfræði eða þó að minnsta kosti 

bókmenntafræði. Bókmenntafræði er kennd á unglingastigi og jafnvel hefur sú kennsla að 

einhverju leyti hafist á miðstigi. Hins vegar er til lítils að kenna börnum um hvörf og 

myndmál ef þau kunna ekki að njóta lestursins og í raun er það til lítils að kunna þessi hugtök 

ef þau lesa ekki að staðaldri (Þuríður J. Jóhannsdóttir 1993:17).  

 Hlutverk markvissrar bókmenntakennslu í grunnskólum er að kenna börnum að þekkja 

og skilja bókmenntir en á einnig að stuðla að áhuga á þeim. Áður en farið er að kenna um 

byggingu skáldsagna og þylja upp ævistörf þekktra rithöfunda þarf að kenna börnum að njóta 

lesturs og lifa sig inn í frásögnina. Börn sem lesa mikið í frístundum sínum hafa mun betri 

grunn þegar kemur að kennslu í bókmenntafræði og meiri líkur eru á að þau hafi áhuga á að 

kynna sér þann menningararf sem margar íslenskar bókmenntir hafa að geyma (Brynhildur 

Þórarinsdóttir 2006:39).  

Börn sem mikið lesa sér til yndis fá að auki stóran hluta þeirrar þekkingar sem 

gagngert er kennd í skóla beint í æð, jafnvel í gegn um nokkurs konar dulbúna hjáleið. 

Forþekking rithöfunda, sem jafnan eru eldri en lesendur í grunnskóla, kemur óhjákvæmilega 

fram í bókum þeirra. Því er líklegt að ungir lesendur hafi haft einhvern pata af Gunnari á 

Hlíðarenda eða Óðni og Þór áður en kennsla um þá hefst í skólanum, án þess þó að hafa 

gagngert ætlað að kynna sér þá kappa. 

 Það er ekki eingöngu ávinningur fyrir bókaútgefendur að stuðla að meiri yndislestri 

grunnskólanema heldur fyrir samfélagið í heild sinni. Yndislesendum gengur betur í 

stafsetningu, málfræði og ritun en þeir verða einnig læsari á samfélagið og mannkynið. 
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Börnum, sem og langflestum fullorðnum, gengur best að læra þegar þau lifa sig inn í efnið. 

Með eflingu á yndislestri í grunnskólum þjálfast börn í innlifun auk þess að menntast á 

skemmtilegan hátt (Þuríður J. Jóhannsdóttir 1993:21).  

4.1 Barnabækur í skólastarfi 

Skólinn er vettvangur menntunar og þær skáldsögur fyrir börn sem þar eru notaðar verða að 

miðast við það. Samkvæmt þroskasálfræðingnum Lev Vygotsky verða athafnir barna að 

„liggja innan svæðis mögulegs þroska“. Þar er átt við að með því að hafa hlutina hvorki of 

auðvelda né erfiða verði framfarir barnsins mestar (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2005:55).   

Umsjónarkennarar þekkja getu nemenda sinna og þegar nemandi, sem kennarinn veit að er vel 

læs, kemur með Kaptein Ofurbrók af bókasafninu í fimmta sinn og vill fá að lesa hana í 

frjálslestrartíma er við hæfi að velta því fyrir sér hvort það þroski nemandann á einhvern hátt. 

Án þess að hallmæla léttmetinu er tilgangurinn með eflingu yndislesturs í grunnskóla meðal 

annars sá að lesandinn þroskist við hverja lesna bók. Þegar barn les niður fyrir sig og ef til vill 

sömu söguna aftur eftir stutt hlé á takmarkaður þroski sér stað. 

  Þegar kennarar nota barnabækur í starfi sínu er algengast að lesið sé fyrir yngstu 

börnin. Er það nauðsynlegur grunnur til þess að skapa yndislesendur. Börn sem lesið er fyrir 

temja sér einbeitingu, læra að hlusta, lifa sig inn í sögurnar svo þau fer að langa í meira og  

kynnast áhrifamætti bókarinnar. Þar með fer þau að langa að lesa sjálf og eru líklegri til þess 

að velja lestur sem afþreyingu þegar þau eldast (Ragnheiður Gestsdóttir 2005:109). Ef það 

tekst geta bækur hjálpað börnum á svo margan hátt í að takast á við hið flókna fyrirbæri sem 

lífið er. Sögurnar endurspegla samfélagið og börn geta oft samsvarað sig persónunum 

(Þuríður J. Jóhannsdóttir 1993:17).  

 Kennarar geta einnig notað barnabækur í skólanum gagngert til þess að takast á við 

flækjur og vandamál nemenda, en á öllum skólastigum og í öllum bekkjum koma upp 

ágreiningsmál og tilfinningaflækjur sem þarf aðstoð kennara við að leysa. Barnabækur takast 

á við ýmis vandamál, allt frá handleggsbroti til þess að eiga samkynhneigða foreldra. 

Hálskirtlataka er gerð minna kvíðvænleg með loforðum um ís í lítratali og einmana börn 

eignast ímyndaða vini eða jafnvel vini frá öðrum hnöttum. Skilnaður foreldra er algengt 

umfjöllunarefni barnabóka en slíkt kemur alltaf illa við börn þrátt fyrir að það sé ekki lengur 

óalgengt að foreldrar skilji. 

 Í bókum er fjallað um þjóðfélagið og er jafnvel ádeila á það til staðar. Það getur 

mótað skoðanir barna og, það sem ákjósanlegra er, örvað þau til gagnrýnnar hugsunar 

(Brynhildur Þórarinsdóttir 2006:41). Góðar barnabækur stuðla að betri þekkingu á 
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samfélaginu og sporna við fordómum. Þar má nefna bækurnar um Jón Odd og Jón Bjarna og 

vin þeirra sem átti fatlaða systur sem og margar persónur Sigrúnar Eldjárn sem eru af hinum 

ýmsu kynþáttum, án þess þó að sérstaklega sé fjallað um það. 

Tilfinningalíf unglinga er eitt það flóknasta sem fyrirfinnst og margar góðar 

unglingabækur taka á hinum ýmsu þáttum sem getur angrað unga huga. Ást, kynferðismál og 

barneignir unglinga eru meðal umfjöllunarefna og nýlega gaf Jónína Leósdóttir út bókaröð 

sem tók á samkynhneigð unglinga, sem og reyndar öllu hinu ofantöldu. Að sjálfsögðu hafa 

einnig komið út unglingabækur sem hafa ef til vill engan tilgang annan en skemmtanagildið 

en það má þó ekki vanmeta því bækur eiga að vera skemmtilegar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

2004:3). Kennarar og foreldrar geta einnig notið góðs af því að glugga í bækur barnanna sinna 

og ef til vill komist eitthvað nær því að skilja afkvæmið sem eitt sinn var svo indælt en er nú 

líkara umskiptingi. 

 Þjóðsögur og ævintýri eru hluti af menningararfi Íslendinga (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir 2006:21) enda segir á nokkrum stöðum í Aðalnámskrá að nemendum beri að 

þekkja og geta unnið með ýmsar þjóðsögur og goðsögur (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 

2007. Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007). Margar af þjóðsögum okkar hafa 

verið endurskrifaðar á einfaldara mál og myndskreyttar og oft er þjóðsögum og goðsögum 

fléttað inn í skáldsögur og vísur fyrir börn.Teiknimyndasögurnar um Goðheima fjalla um 

systkinin Þjálfa og Röskvu sem lenda í vist hjá Þór þrumuguði. Þó svo sögunum sér skipt í 

teiknaða ramma, og örvi málþroska og einbeitingu ef til vill ekki á sama hátt og skáldsögur 

auk þess sem þær eru sennilega ekki alveg sögulega réttar eru þær skemmtilegar og lesandann 

þyrstir í frekari fróðleik um efnið. Þórarinn Eldjárn kom Þorgeirsbola haganlega fyrir í vísu í 

bók sinni Óðfluga (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:21), en samfara því að vekja áhuga 

barna á að vita meira um Þorgeirsbola vekur hann áhuga barna á vísum með kímni sinni og 

ekki skemma myndskreytingar Sigrúnar Eldjárn fyrir. Enda hafa rannsóknir sýnt að bragfræði 

örvi málþroska og málvitund (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2005:63).  

 Margar skáldsögur fyrir börn og unglinga gerast á sögulegum tímum, hvort sem 

sögulegi tíminn er lengst í fyrndinni eða á tímum ömmu. Gefnar hafa verið út, meðal annarra, 

bækur sem gerast á tímum Njálu, á galdraöld, árum hópflutninga til Ameríku, stríðsárunum og 

síldarárunum (Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir 2004). Tilvalið er fyrir kennara að 

benda á þær bækur sem eru við hæfi þess tíma sem verið er að fjalla um í mannkynssögu, fyrir 

nemendur að lesa heima eða jafnvel samfara kennslubókinni í skólanum. Börn samsvara sig 

persónum í skáldsögum mun betur en nöfnum í kennslubókum og fá tækifæri á að lifa sig inn 

í aðstæður (Þuríður J. Jóhannsdóttir 1993:19). Oft eru þessar skáldsögur ekki algjörlega 
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sögulega réttar eins og áður hefur verið rætt en engu að síður veita þær börnum innsýn í þann 

heim sem fjallað er um hverju sinni og kveikja þorstann í meiri vitneskju.  

 4.2 Skólabókasöfn 

Ef möguleiki á að vera á því að notast við skáldsögur í grunnskólum og stuðla að yndislestri í 

skóla sem og heima þurfa bækur að vera aðgengilegar. Skólabókasöfn gegna þar 

lykilhlutverki og á flestum þeirra eru til algengustu skáldsögur auk efnis í tengslum við 

námsefni nemenda (Ragnheiður Gestsdóttir 2005:111). Skólabókasafnið á að vera sá 

vettvangur sem nemendur geta sótt til ítarefni í námi sínu en á einnig að vera staður þar sem 

þau geta sest niður og lesið sér til yndisauka. Skólasöfnin eru einnig gott tæki fyrir framtíðina 

og þar læra börn að umgangast bækur, leita sér að ítarefni og læra að nýta bókasafnið á þann 

hátt sem þau koma til með að gera í miklum mæli í framtíðinni (Stefán Júlíusson 1971:68). 

Sum börn búa ekki við bókakost heima hjá sér og hafa ekki alist upp við yndislestur 

sem sjálfsagðan hlut. Þessi börn kynnast bókum og lestri fyrst í skólanum og þá er 

nauðsynlegt að skólabókasafnið sé vel búið og aðlaðandi svo fyrstu kynni barnanna séu 

jákvæð, og börnin verði jafnvel að virkum lesendum fyrir vikið (Stefán Júlíusson 1971:71). 

 Nýleg rannsókn sem gerð var í Kanada sýndi fram á að góð skólabókasöfn með færu 

starfsfólki hefðu mikil jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Þar má glöggt sjá mikilvægi 

skólabókasafna og hvernig þau leggja að vissu leyti grunn að framtíðinni (Ingibjörg 

Baldursdóttir 2006:46). 

 Einnig eru til dæmi þess að almenningsbókasöfnin gerist vissir staðgenglar fyrir 

skólabókasöfnin að sumrinu og skipuleggi verkefni undir heitinu sumarlestur. Eitt slíkt dæmi 

er til þar sem nú heitir Bókasafn Árborgar, Selfossi. Þar hefur sumarlestur verið starfræktur 

frá árinu 1993 og hefur það að markmiði að stuðla að yndislestri yfir sumartímann svo börn 

tapi ekki lestrarfærninni frá vetrinum (Kristín Birgisdóttir 1997:28) en hefur einnig að 

markmiði að þau börn sem lesa ekki nema hvatning sé til staðar lesi yfir sumartímann. Þetta 

þýðir þó alls ekki að börn eigi að hætta að leika sér úti á sumrin og sitja frekar inni að lesa 

allan daginn. Sumarlesturinn er engin keppni heldur vettvangur til þess að njóta lesturs inn á 

milli sólarstunda. Þetta verkefni er enn í gangi og hefur mælst vel fyrir og hafa ánægðir 

foreldrar látið í ljós gleði sína yfir að barnið sem las lítið sé orðið lestrarhestur vegna 

sumarátaksins (Sigríður Matthíasdóttir 1998:41).  
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4.3 Lestrarátak 

Á meðan lestraráhugi á Íslandi hefur minnkað með hverri könnuninni hefur lestraráhugi í 

Danmörku staðið í stað frá árinu 1993. Það er nokkuð vel af sér vikið miðað við þá hnignun 

sem virðist vera á lestraráhuga barna á Vesturlöndum, altént þegar litið er yfir síðustu áratugi. 

Skýringuna á því hvernig Dönum hefur tekist að halda lestraráhuga barna stöðugum má ef til 

vill rekja til hinnar miklu athygli sem lestur barna fékk þar í landi á 10. áratugnum. Með því 

að halda bókum að börnum og koma af stað átaki í lestri er möguleiki á að snúa þróuninni við 

(Brynhildur Þórarinsdóttir 2006:40). 

 Stundum eru barnabókahöfundar fengnir inn í bekki til þess að kynna verk sín og 

spjalla við nemendur. Stundum standa kennarar sjálfir að slíkum viðburðum og fer það oft 

algerlega eftir kennurunum hvort slíkt er gert enda er engin yfirlýst stefna til sem segir til um 

hvort eða hvernig slíkir viðburðir skuli fara fram (Þuríður J. Jóhannsdóttir 1993:18). 

 Haustið 2005 var þó einu slíku átaki hrint í framkvæmd og kallaðist það Skáld í 

skólum. Að verkefninu stóð Rithöfundasamband Íslands með stuðningi Reykjavíkurborgar og 

menntamálaráðuneytisins. Verkefnið fólst í því að fengnir voru tólf barnabókahöfundar sem 

heimsóttu skóla í pörum og kynntu bækur sínar. Markmiðið með verkefninu var að auka 

áhuga barna og ungmenna á lestri og bókmenntum með skemmtilegum og óhefðbundnum 

leiðum. Höfundar beittu ýmsum skemmtilegum aðferðum til þess að gera heimsóknina sem 

eftirminnilegasta með von um að lestraráhugi kviknaði hjá börnunum. Verkefnið hlaut góðar 

viðtökur og um 7000 grunnskólanemar fengu tækifæri til þess að kynnast rithöfundum og 

bókum þeirra (Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 2006:43-44). Verkefnið er enn í gangi og fer 

eftirspurn eftir heimsóknum höfunda vaxandi (Höfundamiðstöð RSÍ 2010). 

 Mjög algengt er að skólar skipuleggi lestrarátak þar sem tími er tekinn frá í 

kennslustundum til yndislesturs og nemendur eru hvattir til þess að lesa heima. Oft er útbúið 

yfirlit, oft í líki bókaorms, yfir þær bækur sem nemendur hafa lesið. Kappið verður þá oft 

mikið og þar sem árangurinn er talinn í bókum freistast mörg fluglæs börn til þess að lesa 

léttlestrarbækur til þess að geta sem fyrst bætt við orminn. Hins vegar eru ætíð einnig bækur á 

listanum svo þungar að kennarar hefðu aldrei valið þær sjálfir handa nemendum (Herdís M. 

Hübner 1992:14). En markmiðið með lestrarátökum sem þessum er almennt það sama; að 

auka efla lesskilning nemenda og auka áhuga á yndislestri (Álftanesskóli 2010). 

 Haustið 2003 fór af stað þróunarverkefni í Húsabakkaskóla í Svarfaðardal sem 

leitaðist við að stuðla að yndislestri meðal nemenda. Um verkefnið kom út ítarleg matsskýrsla 

sumarið 2005. Markmið verkefnisins voru að auka áhuga á bókmenntum, vekja löngun til 
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áframhaldandi lesturs, gera lestur að sjálfsögðum hlut meðal nemenda og fá nemendur til þess 

að uppgötva að ef þeir hafi bók að lesa þurfi þeim ekki að leiðast (Guðmundur Engilbertsson 

2005:7). 

 Í upphafi hvers skóladags voru 15-20 mínútur notaðar í hljóðan yndislestur. Að sögn 

nemenda lifðu þeir sig inn í frásögnina og fengu aukinn áhuga á lestri vegna þessa. Kennarar 

tóku í sama streng og bættu því við að vegna þessarar næðisstundar héldist meiri ró í hópnum 

yfir daginn. Einnig voru nemendur þjálfaðir í upplestri og ávinningurinn var sá að nemendur 

voru öruggari með sig og óhræddari við að tala yfir hóp. Jafnframt tóku nokkir nemendur 

skólans þátt í Stóru upplestrarkeppninni árið sem átakið var í gangi. Einn þeirra sem hlaut 

verðlaun hafði lengi átt við lestrarörðugleika að stríða. Sá þakkaði lestrarátakinu framfarirnar 

enda hafði hann lítið sótt í bækur áður en átakið hófst (Guðmundur Engilbertsson 2005:8-9).  

 Mat á verkefninu í Húsabakkaskóla leiðir í ljós að yndislestur nemenda hafði ýmsar 

breytingar í för með sér. Erfitt reyndist að finna mælieiningu á árangurinn en foreldrar, 

nemendur og kennarar tóku eftir jákvæðum breytingum á lestrarvenjum. Þau söknuðu ekki 

þeirra 20 mínútna sem fóru í yndislestur í upphafi hvers skóladags og töldu að lesturinn væri 

góð viðbót við skóladaginn. Lestrarátakið jók orðaforða hjá nemendum sem skilaði sér í 

fallegri ritun. Nemendur völdu oft bækur fram yfir aðra afþreyingarmöguleika og áhugi á 

lestri hafði aukist til muna og mætti segja að yndislestur hafi orðið að veruleika í 

Húsabakkaskóla (Guðmundur Engilbertsson 2005:13).  

Miðað við áhrif ofantalinna viðburða og mat á gengi þeirra má gera ráð fyrir að 

lestrarátök gegni jákvæðu hlutverki í starfsemi grunnskóla og stuðli að yndislestri nemenda. 

Tímanum sem í þau er varinn sé vel nýttur og lestrarátök stuðli að frekara námi fremur en að 

tefja það vegna tímaskorts.    

5 Áhrif yndislesturs á málþroska 

Öll málörvun ýtir undir málþroska og mestu málörvunina má fá með lestri. Í vinsælum 

kvikmyndum, sem oftast eru á ensku, koma fyrir um 2000 algeng orð. Í skáldsögum eru orðin 

margfalt fleiri og örva málþroskan og efla orðaforðann að sama skapi margfalt á við 

kvikmyndirnar (Heimir Pálsson 2000:114). Hins vegar hafa afþreyingar- og pistlasíðurnar 

lítið að segja við örvun málþroska. Efni þar er ekki ritstýrt nema um sé að ræða rafræn tímarit 

og þeir sem pistlana skrifa og afþreyingarsíðunum stýra hafa yfir svipuðum orðaforða að ráða 

og meðallesandinn, jafnvel lakari. 
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 Orðaforði og lestrargeta eru forsenda hvort annars, börnum sem búa yfir miklum 

orðaforða gengur betur að lesa og barn sem mikið les býr yfir ógrynni orðaforða. Maðurinn 

lærir svo lengi sem hann lifir og ennfremur svo lengi sem hann les. Er það almenn skoðun 

fræðimanna að illmögulegt sé að kenna orðaforða sérstaklega. Hann eflist hvað mest við 

lestur og þá yndislestur sérstaklega. Þannig les barn ef til vill orð sem það skilur ekki ennþá 

en það truflar þau ekki því það eru niðursokkið í söguna og skilur samhengið. Þegar orðið 

hefur komið fyrir nógu oft í réttu samhengi festist það ósjálfrátt í minninu og orðið fer að 

verða barninu tamt (Guðmundur B. Kristmundsson 1993:94-95). Þegar börn lesa þessi nýju 

orð sem þau skilja ekki og velta ef til vill ekki mjög svo fyrir sér gleyma þau þeim því alls 

ekki. Orðin fara í óvirka orðaforðann og eru þar þar til þeirra er þörf. Þetta á hvoru tveggja við 

orð eða orðasambönd sem þau þekkja ekki vegna ónægs málþroska eða samfélagslæsis sem 

og þau orð sem þau kannast ekki við vegna menningarmunar. Nútíma grunnskólabarn þekkir 

ef til vill hvorki til múgavélar né klæðnaðarins klukku en þegar orðin eru lesin í samhengi fara 

þau í óvirka orðaforðann og merkingin verður skýr einn daginn. 

 Eftir því sem lesendur eldast og þroskast verða sögurnar sem þeir lesa lengri og 

flóknari að gerð, og með nýjum orðum að læra. Barn sem les mikið aflar sér mun meiri 

orðaforða en barn sem les lítið eða ekki því málfarið í ritmáli er mun flóknara og orðaforðin 

mun meiri en notaður er í venjulegu talmáli (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:23). Sama má 

segja um orðasambönd og orðatiltæki. Mörg þeirra eru komin úr þjóðsögum og dæmisögum 

og oft getur verið vandasamt að nota þau opinberlega svo rétt sé án þess að vita uppruna 

þeirra, auk þess sem svo mörg ný orðatiltæki lærast af lestri bóka (Heimir Pálsson 2000:111). 

Sjaldgæf orð sem eru jafnan ekki notuð í talmáli þar sem börn eru hlustendur má þó oft finna í 

bókum þar sem þau tilheyra ef til vill frekar ritmáli og börn tileinka sér þessi sjaldgæfu orð 

mun fyrr ef þau stunda mikinn lestur (Höskuldur Þráinsson 2000:137-138).  

5.1 Áhrif málþroska á námsgengi 

Kennarar hafa langflestir tekið eftir því að börn sem stunda mikinn yndislestur standa sig mun 

betur í námi en þau sem ekki lesa. Þau standa ekki eingöngu betur að vígi í móðurmáli heldur 

einnig öðrum námsgreinum (Erna Árnadóttir 2000:64). Sennilega eru þeir fáir sem myndu 

bera á móti þeirri fullyrðingu enda hlýtur barn sem er með góðan málþroska að skilja betur 

annað námsefni á prenti og setja það í samhengi við annað sem það hefur lesið. Barn með 

öflugan orðaforða er betur í stakk búið að koma hugsunum sínum frá sér og barn sem les 

mikið þekkir betur hvernig uppbygging er við hæfi í skrifum.  
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 Íslensk rannsókn sem gerð var á málþroska barna í leikskóla sýndi fram á að samband 

er á milli málþroska barna og gengi í námi. Niðurstöður málþroskamælinga við fimm ára 

aldur voru í samhengi við gengi þeirra á samræmdum prófum í 4. bekk. Þau börn sem skoruðu 

hátt á málþroskamælingum komu að sama skapi vel út úr samræmdum prófum í íslensku í 4. 

bekk og voru með góðan orðaforða og málskilning (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2004:83).  Þó 

svo að þessi rannsókn sé gerð á leikskólabörnum sem kunna ekki ennþá að lesa er málþroski 

og lestrargeta forsenda hvort annars, eins og áður hefur verið sagt. Því er sennilega vel 

möguleiki á að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar á eldri börn og jafnvel fullorðna, því 

hugurinn virkar alltaf eins þó hann sé ef til vill misöflugur.    

5.2 Sköpunargáfa og ímyndunarafl 

Ef sögur væru ekki til þá væri bara raunveruleikinn. Daglegar athafnir og hversdagslegir 

atburðir hjá venjulegu fólki þar sem allt gengi sinn vanagang. En sem betur fer eru til sögur. 

Leikir barna eru ekkert annað en sögur og þau læra sífellt fleiri sögur með því að hlusta á og 

lesa sögur. Með því að kynna börn fyrir undraheimum bókarinnar er verið að örva hugarflug 

þeirra og ímyndunarafl og þau fer að langa til að skapa. Sköpunarþörfin þarf ekki endilega að 

koma fram í góðum skrifum heldur getur hún brotist fram í hannyrðum eða tónlist. Með 

bóklestri öðlast börn orðaforða sem hjálpa þeim að koma skipulagi á hugsanir sínar og tjá 

hugmyndir sínar (Guðrún Helgadóttir 2008:6-7). 

 Með yndislestri eflist máltilfinning barna gífurlega og þau verða mun færari að tjá sig 

skriflega en ella (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:24). Sögur sem börn semja sjálf eru mjög 

oft líkar þeirri gerð sagna sem barnið les hvað mest sjálft. Barn sem les mikið af ævintýrum 

verður fært í að semja ævintýri með algengum minnum ævintýra og svipaðri atburðarrás 

(Kristín Unnsteinsdóttir 2004:84). Jafnframt fer unglingsstúlkan sem gleypir í sig ástarsögur 

sennilega að skrifa í þeim stíl ef hún lætur reyna á það.  

Allt það sem börn lesa festist í minninu og verður hluti af reynsluheimi þeirra. Þess 

vegna er mikilvægt að hvetja börn til þess að lesa sem fjölbreyttast efni í sem fjölbreyttasta 

tilgangi. 
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6 Niðurlag 

Samkvæmt rannsóknum fer lestur barna í frístundum sífellt minnkandi og kemur það glöggt 

fram á alþjóðlegum lesskilningskönnunum. Að vísu virðast íslensk börn vera að ná sér á strik 

í lesskilningi miðað við kannanir síðustu ára og, án þess að fullyrða neitt, má ef til vill finna 

skýringuna á því að árið 2009 var í fyrsta sinn prófað í tölvulæsi í PIRLS-rannsókninni. Það 

er að sjálfsögðu góður kostur að vera vel læs á tölvur enda eru þær órjúfanlegur hluti af 

samfélaginu. Hins vegar má það læsi ekki vera á kostnað bóklesturs. 

 Afþreyingakostirnir sem bjóðast í nútímasamfélagi virðast gera það að verkum að 

færri börn sækja bækur og sífellt fleiri börn sækja í þá kosti sem eru ef til vill auðveldari og 

reyna minna á hugann. En þar liggur einmitt hundurinn grafinn, hugurinn þarf þá þjálfun sem 

lesturinn veitir honum og með yndislestri þjálfast ótalmargir þættir í senn.  

 Gífurleg málörvun á sér stað og orðaforðinn eykst í sífellu. Lesandinn lærir 

orðasambönd og orðatiltæki sem heyrast ekki í daglegu tali og kynnist uppbyggingu sagna 

sem skila sér í betri frásagnarhæfni og meira sjálfsöryggi þegar kemur að því að koma fram 

fyrir hóp. Flestir góðir málnotendur þekkja til þess að fá örlítinn sting í brjóstið þegar hressi 

útvarpsþulurinn notar óviðeigandi orðatiltæki eða viðhefur slæma málfræði. Jafnframt skilar 

aukni orðaforðinn sér í betra námsgengi þar sem lesandinn verður færari í ritun og skrifar 

fallegra mál. Hann verður læsari á aðrar námsbækur og verður færari í að lesa sér til skilnings. 

Sköpunargáfa eflist gífurlega við yndislestur og þegar lesandi hefur öðlast færnina í að sökkva 

sér ofan í lestur og sjá atburðarrásina fyrir sér hefur hann sennilega einnig öðlast færnina í að 

skapa sjálfur, og er í raun byrjaður á því með því að búa sér til mynd af atburðarrásinni í 

huganum. Af þeirri ástæðu ætla ég einnig að leyfa mér að fullyrða að bóklestur þjálfi 

rýmisgreind betur en tölvuleikir. Lesandinn sér ekki fyrir sér fljótandi aðstæður, hann kemur 

þeim fyrir í rými sem hann þekkir og skapar.  

 Kennarar eru í kjöraðstöðu til þess að stuðla að yndislestri nemenda. Skólann sækja öll 

börn og þar er hægt að ná til allra. Með notkun barnabóka í skólastarfi er möguleiki á að sýna 

nýjar hliðar á námsefninu og fá börn til þess að lifa sig betur inn í það. Þannig ná þau efninu 

mun betur en ef þau lesa engöngu staðreyndir af skólabók. Fjölmargar bækur eru til sem 

tengjast hinu ýmsa námsefni og alls ekki eingöngu móðurmálskennslu. Skáldsögur fyrir börn 

og unglinga geta einnig hjálpað til við að glíma við erfiðar aðstæður og varla eru þær 

aðstæður til sem ekki má finna bók um. 



24 
 

 Þar kemur skólabókasafnið til skjalanna og með því að vera með góðan bókakost og 

stuðla að jákvæðu viðhorfi verður það að hjarsta skólans og miðstöð yndislesturs í 

grunnskólanum 

 Ef við fullorðna fólkið, sem kennarar og foreldrar, náum að auka töluvert yndislestur 

barna á Íslandi megum við eiga von á því að í framtíðinni skori íslensk börn hærra á 

lesskilningsprófum sem einnig skilar sér í betra námsgengi á alþjóðamælikvarða. Íslendingar 

viðhalda tungumálinu sem getur verið svo fallegt og ungmenni verða vel máli farin, sem er 

mjög mikilvægt fyrir stöðu þeirra í framtíðinni. 

 Af ofantöldum ástæðum er niðurstaða mín sú að það sé greinilegur ávinningur í að 

halda bókum að börnum og stuðla að yndislestri. Slíkt skilar sér inn í þjóðlífið og getur 

jafnvel haft áhrif á efnahaginn.   
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